
  

  

  

  

  حاشا يف االستثناء

  فعل أو حرف أو ذات وجهني

  

  

  

 مي بنت عبد العزيز السيف  . أ

  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  املقدمة

 ه وم  ه، إن اوم ، اا وم

وا ،ت أ و ور أم   ذوم ، ه ا 

   ، دي   و ،ة واوا  م  

ا  ن إ هوا و و آ و.  

 ّأ:  

،  ات ا  ارس اي ا  اءن 

 ا ا وم ؛ ل  ء دواأ  عا ا

ًتا أ   ،   ا م    صا

 ذ و ، فا ب وا ا ) (   ا

    أوا   ، راءو ا، اف

  .   ء ا  ا   ا ا. اع واس

 (  (وز أ اع  ا   ض

ا أ  فا   ءأدوات ا    ،

 وا ال اأ  راا و ،  فوام 

وا وا ا  ا ، ف ا ضو عم 

) (وا ا ، و  أ  ، و

 ادوات اا أ ، ورود  أن) (آنا  ، دو

اءا ، ةف، وا إ    دى و  ا



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ،ن ًوأ راا    راتنو ا   

.   

  ا  و ا    اعد أم) ء

و (أ  ن،  الدت ا  ، عوم

 ، ا و وم ،اب، وا  و ، 

 ا  عم  وأ  ن وإ ا ،  و 

 راا.  

ا ا فوا ا   م ن إ  ، و

ا  ،ا و ،د    ن أو ، و

 م  وا ا  فا أو  أ  

ا ، وا ت اون اًءو ذ   ، ضو

اد )اوا  (   اما اآرا ، دودوا

 ،و رأي را ل إا  .  

 ات  ا  اع ا ل     و اطع

وما اوا، و     ا، اءات وا 

اوإ، و ا ، درا ا ا ادإ  أ  

 را) (درا  ،ءا   تد دراو  ،

 ءأدوات ا در و ،  م  فدون ا

ع، ام  أ  ا  و.و  ذ   اط 

ا  ةت اراا  ديف ا ،  ر 



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

   ا ا   ،ت وادرا مو 

 و  ه ارات إ .و  ً و  ادة وادة

:  

 :، درات  اء .١

 : وت، ظظ إا . د،اء  ااث اي وا  - أ

ا ،ه١٤١٨، ١.  

   ، درا  ، أب اء  اآن ا  - ب

، ر   دة اراه   أ درن ا ،ان

١٤٢٩. 

 :، درات  اف اي .٢

  .ه١٤١٧، ي د  ا. د،اف اي ا  - أ

ر  ،    أ اي، اف اي  ا  - ب

 .ه١٤٢٠،  أ اى، در ا  ا واف

  اد ا  ب امف   اف     - ج

 ،  اداب، ا اا، أ  ، امري

  . اد اا ،ر   اد اداب

 وم  ه ل  ا ا  ة و 

) (ا وأ ، وا ف ا ضن ، وو

 دودوا أد ،    ضو ، م ل إ

  . دة



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ا  اا اا ا ا  ،  وذ

 م  ءال ااء أا ط) ( ا  ا وأ

ا ،ا و ،ا و ،  أ وو) (

د   يا.  

و ،  ا ا) (م   ا و

ا ،ا أت ، و  و  ا  ،

  ).  )وأ ،  او

 .  أن وا أل

                                                                               



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  حاشامعاين 
 : ا ا  - أ

  : ن  ا ا ) ( ل

وا  «، )١(» :  و«: ل اي: اء -١

"ا " و"ل" ا" :ٍز  ا "أي : ِ أ إم

 : "و َذ ِ، م ْ  ج و أ َ  ِ ج

اأ  أي" أ : م ِ أي ،وا َ ِ هّوإ أ 

 كّأ  ،ةر، )٢(»وا ل او :»م ا  َُْو :

َْ٣(»ا(. 

َاءة   ا، : وا  َش   :»ل ا ر:ا وااءة -٢

 ذاَو  اءةََ يأ ِ َشَو ِ َأي«و ،)٤(»و ،ِ َشو : َْ

)٥(«  

٣- ري: اما  ل أ :»ه ،ًم  و : ا 

را   أد  و ر، )٦(»وأ ل اذا «: ووإ

َا و  ٌز َ  وا ،َا  ا     ََ

 ء، وا ِ  َ  ،ا  َ ل 

ُ٧(»م( .  

 : ا  - ب

ا  ل ا  ء، ووا ،وا ،  و

أو ا  أ ، و:  

  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

١. ا:  

طل ا :»  :▬ِِ َشَ﴾) أي )٨ ذ ا ، ل

 : وأ ا  ا، وا  ا ،ل: اج

 ،م  ن أي   : ا  ز  أي  

را   اج وء إوا ، و ، ل أو :

  رو   ة، أيا    ف  وم 

  .)٩(»، أو  أن ن ًا

٢. ء واا: 

ل ا :▬ِِ َشَ﴾ )ة.)١٠ ل أ ،ذ ا ه : أي

ون  «: ورد ذ اي ، )١١(»ا واء: ا ن

 أن  با  ا أ" : ش" ،ا   :

أ :ا ،ء: واا ،  م ا ا  و

 م ، ا :ذ ا«) ١٢(.  

  :و  أ ا أو ، ل أم ن .٣

وإن   ،  ا ، ً   :ل-١

ن م .  

٢-   :▬ِِ َشَ﴾) ١٣( ، اد ًن ا ،

ا ا  ً ،  ف، وو ا و.  

  .)١٤(ن   إ   ا، أن ن ء -٣



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  ى ى ا اد  ( ش (و«: ل ا ر

إ اءء و  ء ل ،  ةا  ل   وأ

، ء،    اف،   َ اء   رة

 ا، : و   ا ا    ا ،ل

  .)١٥(» أ: أي أ  أن ب،  ل

   ا  - ج

) (ن  ا :  

١- ا : وا ال ا :»   و :  

 ،  : ه: ذا ل،  م ن: أي،  ن

 ا و  ز  ، ،ا     إذا أم 

 ر : أي،   او  ، ر  م : ه

   ،أي : م «)١٦.(  

٢- ا :وا ا   وا ،   . 

 :و من،  اءأن ن  -٣

، ون ً  : أن    ب اء    - أ

-  ا  و– و ، ا : ، :ل«

 :»ط   س إا أ ١٧(»أ( ،)(م ، وا

 أم -ة واا -ط    ، أم  ا و) (



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

را ،ا  و ،اما   دهو) :  

 و ط()١٨(. 

ل ا  ود : 

ِ رىأ َو  سّا َِأ ِ اا َِ أ َو     ُُُِ)١٩(  

  ا  رع ا د أنا و ،  ف أو  وإ

  ).٢٠(»   اف

، واوا   ا : أن   ب اء  - ب

 و.  

   ا او ا   ا  ا  قّو

أو:  

  .أن ا ن  ون ، وه  ن إ :  اول

ما  : هو ،   م أن أن ا.  

ا  :،ًو  ا  ل أنا   هو 

  .   اًزا

اًء:  ا أ  هو ،أ  ا أن أ.  

ا  :    ن أن   ول أن اا ا

     ،  ا ، وه 

  . : ، أو ل أ: ا اول ل

ا  ا ر أو زاة، وأ ا " "أن :  ادس

م  ه )٢١.(  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  حاشا الترتيهية
    ا اي   ذ ء  ه أو 

 ، ا  ن ء  نما  أرادوا ور  و 

 ا   ا  نو ، أرادوا  ن  ءا

َ ََش  :▬ َ ِِل ا ، وامر   ذ اء  أوه

و ش   ذ ا ون ا ، )٢٢( ﴾ُ ِ َِْ ٍََِْء

ر واما )٢٣(.  

  نا وا) (ا ،ًا   ،

 و ونف«و، وآ    )٢٤(« ، ذ و

ا ا : 

  ا: ا اول

ل ا :» اءة أ ًم   ا ا  أم ووا

 ا  ن  ،ر  ً ل أمِ ً( ، (ال 

ا-  و -ًم  ، ن  ا أن  ز) (

 و  ذ ا )٢٥(»  و  ،ً اا ًرا

)٢٦(.  

 ن ا ناء وردت  ع ا ا وا

):(  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ل ا :» و- ل-  أي اا اءة أ  : ً

  ،  ا : ًد ، ر أ او)ِش ا (

 ،  ا)ِن ا (و)ِذ ا(«)٢٧( ،  يا و

  وا أم ا  :»      ل

) ش اِ(وإ  اءة ا د ، ))ِ ًاءة أ ال 

)ِذ ا (و)ِن ا(«)٢٨( ، م ا د وا وا

  .  اء

 ا و اءة أ  و)ِش ا (ا   ، ا ذ

دل و:  

١- ن ا ول أن) (ا   ًا ، )ِن ا ( و

و أا ا «: و   ل، ار اي

  ،ى ا وا اأ أم  ،ا  م  ؛أ

 .)٢٩(»ا ذ  ا ٍة

٢- را إ ي ذا أن ، و) (    ءف ا

و م إذا    «: و رد ا دل ا ا ، ه

ز  ا  ف ا ا    ٣٠(»ا( ،

 ل ا :» د اءة ا- ا ر-) َِش ا()٣١ (

)ذ ا ( وًراًرا و    إ م ؛ ا و 

و  ا  اءة ، و  ااءة اى، اء

ر، اا    ر٣٢(»وا(.  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

وأر ،  ك ا  ااءة ارة؛ ن ش  وا

  ا ذ إ :» رةاءة اا وأ     ش

  ً اي  ف م) (    أن ن 

ًو «)٣٣( ، ا ذ  و)٣٤( ، ًأ ذ ز اّو

ر ا  (  (وأ ّف ا  «:   وأف

ا   ه   . ؛ إن  ل   ك

وز أن ،   ا ، م  إ  رة اف

ا (   ش : (و ،  ل أن  ار ٌف

ا  ًو «)٣٥(.  

 نا وا ، :  

  . )٣٦(ل إم ر  - أ

أأ أو :  إ أم ا  ض وذ   - ب

 ،تا   اده إو ،ؤ ذ  ٣٧(و(.  

 «: وى اي أم م  ا إ ا  - ج

و ف  وف ا   ، ، ا  ب اء

أن  )  ( ز  : ن   ، ا وااءة

اة  اي  : اءة ؟ ّ :ن  إا ى

٣٨(»ا(. 

 دل ا  ورد :» ؛ أٌم و" : ةا " أم 

 أم  ،ا م  إ ذ و ،ا إ ا  م



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

أ ، ااُب، وا: ا ِف، و  ذ نُّن 

، م ا ،ا  وف: أم ن اف إ ا أي

اي  ُ ااب  اءة ا، أم اٌ : واو أن ل

  .)٣٩(»م" : ِ ً " ًٌب، ول  اءة أ ال

ما ا :  

ل ا :» وإذا أو ، ف رةو  رة ن دا و

 ا)   ( ه «)٤٠( ، ا إ  ا وم

وا )٤١( ،ل ا أ أن «: و وا)َش ( ا 

ة ا هف آ ل ،   د  و - 

ًرا، اوف ا ل، و م :  ا  

ن، »)٤٢(ا ل أو :»   أن    أن  يوا

وه م  ،   أن  ا: ل،    اء

و ، ك اء:  اي، و ،وى ، اء

 .)٤٤(وم أ ن أً إ ااء، )٤٣(» اء

أو   س ا ا وا:  

١-  :ل ا أ و :»  ا  ش أن وا

 - و  د  ،  ف آه ة ال

ا-ل م ًراوف ا و  : ا  

ا  ،مه او  ر ه اه ، و و

 لا   او ا  )٤٥(«. 



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

ا  دا:  

 رّد ا :»ط و ،    ن ز أن م

) (أ ًو ا ، :  أي و   أي 

ن ا ، ا ا ا  ل   ا يا ن ا

 ،ن ا ل  ، اًز  و : 

٤٦(»ز(. 

 _اد: أي_و ا :»  ل اا: د  اف -٢

  ٍ ،  د    ف  ن و

راق ، )٤٧(»اا ف اف «وأ  ْ  َّف ا َن ْذإ

«)٤٨( ،يا ذ وم)٤٩( ، وا)٥٠( ،طوا)٥١(.  

ا  دا:  

،  ا د (  (رد ا ود أن ن دل 

 ا ل ف ا       وأ :»ل

 ا م ن ى أم ء، أ  ف ا ا

  ل او ، ء  ء ا  ،اا و   

   «)ل، )٥٢و ذ  ور «: ورّد ا وإن و

 از ا  د     «)٥٣( ، 

ا   يا  :»  ّوأ :▬ِِ َشَ﴾) ن ) ٥٤

  أ  أن  ا« و)٥٥(»و م، ا    ء



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

     :▬ِِ َشَ﴾) ٥٦(  أن م  م) ( 

 ، وإ مى أم ءت   ى اج وا ،ء

د و ً  ء أم  ي ، دا   

وأّ د ن   ا   ا ، وردت  ا اء

 م لا ء«)٥٧(.  

، َش : و ا ل«: ل أ :  اف -٣

 َو،ا  ل ) : ( ) (و)ُ ( ) ( و

 .)٥٨(»ن ذ  اوف

ا  دا:  

ا  اديرد ا-وا ما -  :»  اوا

  فا  ،ف  فو ، : انو

 ءام  ن نا- ولا ن ، أ ما وأ

 وفا  فا-ا  ن  و  ، ن ا

ا   رك ا«)ف، )٥٩وأ  ا ذ  و :

و  ا ،  م  ا  اوا  ا :ا«

  وا :▬ِِّ َشَ َ َاَ اًََ﴾«)٦٠(.  

  اءا  ك ن ؛ ذم  ف  لإن ا 

ت ا أ ، أ  و ،  اءةاءة وا 

   .  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 وم  اءا إ م  أن رة إر ا ، ل ا 

﴾ََش ِِ▬: ول ااء  :»  ر
 )٦١( َُْ   ؛ 

٦٢(»أ( ،اما ا  اء  ًادي رأا ل، وم :» لو

 ،  ذا   ،   و  : ااء

ا  ، وا ، وإذا :  ،ف ا ِا 

 ادة وا ،ا ل ظ او«.  

   ح أم وا :▬ِِ َشَ﴾
 أم   ذ )٦٣( 

 ، وِ  (  (و اءة ا «: ا أي أم ا ل

ذ اََ« ،؟ ل أم ّ .  

  د اءة ا ر أنوا)ِا  ( اء ذأن ا 

   أم)ذ ا( ، ا  ا  ف إ  روا

 )ِا ( ، ف ا عو  اءب ا  ُذ  ن 

ا   -أ  وا .  

ش ا  رأ  ا  ةأن ا ا ، وام 

    أم  ، ز اأ و)و  ن أن( ،

 د    رأ ا ذ ،ل أن إ : و  أيا ا إن

ا  أ إ   -اب أ وا .  

  د واا إ  ا  لا أن م أن ا 

 ذه اد  ،  وا أ-إ ءت    ا ء

 ء ا   إ ا ،   ّن  ا ّوأ



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

ا  ش ء ا   إ  ،  ن ز أنّ أم إ

 ن وأن.  

  ًرأ  فما  ذ  نا وأ) ( ء ا

  .)٦٤(» اء  ض) (ذ ان إ أن «: ل

ا د ءا    اا و د ) (

ا ،  لا أن م وا) (  ءت أ إ

  .  ا ء

وإذا اا «:  ا  ا  ب اء ل

 ؤ  أ ً ط ا  ا   ء 

   «: وّح  اي ل، )٦٥(»أدا  ه

و ٌف  ، أَء ا ُ زٍ: ا  ب اء ل

ِا   ،اءةوا ا َ َُِْ وف ا : ِاءة ا

ا ٦٦(»و( ،ل ا  ً ل ن ذ يورد أ :» و

ذ أم  ا  َب اء  وف  ا  ،َق 

  :»اًز إ ُا «و ،»ٍز  ا « َ و ، :

»ٍز  ُء اأ «  ءةا  ٍز اءة ا ا   و

  دا ذ  «)٦٧( ، ا ا و :» إن

  وه  وه وإ  ،ةا   يه اي ذا ا

  واذ و ،مظ دون اا    ُ م ؛

اُد  وا مَ، إذ  ""و"  ن"و" "أدواِت اء 



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ُوا"إ "    دِةز  ُ  اج وذا 

 .)٦٨(»ادوات

ا:  

 لأن ا     ، ة ل؛ وذ وا 

 ًوا اءات دا   وإ    ن ؛ا أد

ا  ،إذ اءا   وا .  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  حاشا االستثنائية
  

  نا ا) (ا ،    ، و ونوآ

 ،ا   و ،ا ا  ذ و: 

  .ف: ال اول .١

ل  ، )٧٢)(٧١(و ا)٧٠(، و  )٦٩(و ار

و ف   ه   ، وأ :»   با

" "ءا  و  «)ل، )٧٣و :»  ا ذ  و

  و وف ا«) ٧٤( ،   طا و

  :»  ا   أم  ر٧٥(»وا.(  

ا   د):(  

  نل اا) (و   ،:  

١. ب: اا    وًرا ل ، ورد ا او

اا :»ا وأ 

 ا  ف  )٧٦(« ،ذ و: 

ل ا:  

َ ِّ      َن، أنَْ ا أ َّْة وا)٧٨()٧٧(  

ل او:   

 ََِّا اََ ٍَِْ وُرَُْ ٌُِْ َى إمََ      ُْ٧٩(إ(  

  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

ل او: 

َرا َْ  َِْوَر ّ٨٠(ا(. 

٢. ا :أو   سا وأ: 

: ل ، )٨١()(و) ا(ف )  (  )(أن  -١

»  ى أم أ :ً   اًز   مأ ، و

 أم ا   ا     ذا : اب ل

 ا إ  ن و ا  ن ا إ     

«)٨٢( ،مل او :» ا  ز   ا وأًز  

  )٨٣(»رأ اس  ً  ذ

   زهأ و   :  

َ َسّا َُْرأ  ًَْ     َ َْأ َُْم ّم)٨٤(  

و ا  ذ ، )٨٥(»ور   «: و ا  ل

 ( (أم ،     و  و اواق  :» ل

 ا إو   «)٨٦(.  

ا  دا: 

  ا  اديا «: رّد ا لأ  ن ز  او

، وأ ًن ا  أ ( (و  )  ن(و) (اب 

 ) (و  ر   ل إ وف اا  

و أن أل ا ، ُ ر اف و وا  ذ ار



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

   ري ف  ذا و ، در   با

 ادهم   ،ف ا ،ل :ه ا  َ ، ن

اوذ   ،  أم  ا   ارا و

     )ط   س إا أ ٨٨(»)٨٧()أ(.  

٢-   ل   ء ا لا   ن ال مد 

 ،  ل ا»مل ر م م ل  ن  

ا   «: وأ ذ ا ) ٨٩(»و ل ري

 ، :ن ادون م  ي ،    ن و

٩٠(»ذ.( 

و  ا م   ًل  «: ول اادي

م  ي و ب٩١(»ا(.  

ا  دا:  

 اديرّد ا  اب«:  اوا :  ا ورد أن

ا  م أ  ا ، و أن  ل  ان 

  م ل  اً م ا إ  د  

  دف وا   و   تم وإ م ل

فوا   «)٩٢(.  

٣-   ن  ن  أم ،  ي، ول ا :» أن م

وي، و  اء ، ك  ا   اف: ل



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ك و ، ن : ً ن  ف ن  ،

 : أن إ  ّ  ،ل اك أ :ا  ز  

  ى«)٩٣(. 

٤- و  و ا     أّن ،  دّل 

، و  ل  ذ، )٩٤(اان ث   ل اي

 ت ا   أو  أي   ذ ف إو

 يا  ا :»  و و  لد 

 مء او ا  رزا ق او ازل واا

٩٥(»ا(. 

  

٢. مل اا : 

ا   و ،ً  ن إ   اء ، أي أن

ء أا  مأ  

 ب ل  ا ، وا  رة،   م ،ه

ذ ان إ أن «: ول امري، )٩٦(»وو م «: اء

ض  ءا   ، ا  أم إ  وذ

  .)٩٧(»ال ادوات

  م ، واا  ا ، )٩٨(وم ا ال إ ااء

 ا  ،ا  م  و:  

  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 :ا   ااء  - أ

،  م  ا م : ل ااء«: ل أ   امري

أ   ذ م« ،ل  ه أوأ :» اء أما وز

   «)٩٩(،طل ااء «: وا ُِْ ِّا  َوأم

َو  اًأ  َل إم«)اء ،)١٠٠ا   ا طا و

 :»َْرة َوا  َْ َّن اَوإ   َ ا  ِ 

َ او ا ا«)١٠١( ، و     ه وا

  .)١٠٣(   إوا ه إ ، )١٠٢(ة ال

  أيا او:  

١-      إذ ا  ،  ا  ضا و

ل ا ،    ن :»ور بر  و ،

 ر و  ف د، و  و    تإ

ن ا  ، ظ و لوا «: ول أ ، )١٠٤(»مدر

  ن«)١٠٥( ، ل او :»   ن ا  او

 «)١٠٦(. 

وف ا   ، أن رأي ااء دي إ  ف  ر -٢

 ازوا اا  وف، و و   ا وا

   رعا ا ًرا إ  ء ، ا   و

 ر ا   ض إ  فما  ريما

  أن ن  ، ...ن ا    وًرال  أ«



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ر، ا  أو ، ا  ن ر  ل أن 

 ن أن  فا   ١٠٧(» ا( ،  ورد  أ

 ءو ف ا ، ً   يا در أو اا  

  .ًدا

 :ا از ا  ااء  - ب

 : ول ااء«: م أ  امري رأي ااء  ب اا ل

أ   ذ م  ا  م ، و ا  

 ر ا ة  : أ أن ل: ن  ن

أ  إ  ا م : وا ا أن ل،  م ظة

  ت   ا اء ، »أا  أم إ  ا وذ

ف ولو  :» ا اء مز ال إذا أو ،و 

  اً  ا و  ا : و ،م و ام 

ول ، )١٠٨(»ي وا م :م و  ل: م  ل

 ا :» ز وأ ج واد واوا زموا ا وذ

  أم إ مو ا اء وأوا  ًرا و  اً

إ   اً ً«)١٠٩(.  

   دا:  

و     نل اا ،و:  

١- ب: اا    ً ورد ا ، ل ا 

 : ل.: )١١٠(و أ ن ازم  أ ز«: ااج



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

و   ان وأ ، ا ا : أا ًل

١١٢(»)١١١(ا( ،او :»  ٌذ«)١١٣(.  

ل ا و: 

َ َسّا َُْرأ  ًَْ     َ َْأ َُْم ّم)١١٤(.  

ل او:  

ّْ ّن ا      ّا وا  )١١٥(.  

٢- ا :أو أر  سا وأ: 

١-  ،ال ا :»و  ا  ذ  لوا :

ل ا ا أًز :  

ِ رىأ َو  َِأ ِ اا َِ أ َو     ُُِ سّ١١٦(»ا.(  

وإذا «: ول اازي، )١١٧(»   أم:»  ل ا اراق

    )١١٨(«.  

ا  دا:  

 ل ا  ي ا ى اء، و :» ل ا ود

  با  و ،  ً ءا    ز أن

 ا بأا ا  ، ًءا اا  أ و  ن

ل ا  :ًءن ا و    و ،  و

أ  ا ه ا   اًء، و  إذا 



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ا  م  ،  أو ،  ءا   وإذا

 ًوةوا ا وطً١١٩(»وا(.  

 ل أ :»ل أن   ا أ :  إ 

   و ،  ف  يا     

  ء، وا ،      و

  و و)ا إ إ  ،ل و و ة إ  ،ا و ( 

   ف ا«)١٢٠( ،ذ  وا  ا و)١٢١(.  

٢- ا  ري: دمل ا :»ل ن   و : ا

  ا  أن  أم  ،   إ ف او

وإ  ا ة  ف؛ ن اف   ف، 

ا  ١٢٢(»ا(.  

ا  دا:  

 ي ارد ا :» ز   وا ، و

و ن ف ا   ز  ، أن ا زاة ، وي

 وفدة ا١٢٣(»وز(.  

َ َوَ ا ، أ اَ «: و ا اراق ا ول

 َم ذا ،ةَِن َزا أو ،آ ِ ََُ  ِا ن ا أن َِذ

ْ ِ  ،ِ ََُ َم ذاَوإ ا ِ َُْ  ةََِزا :

  مِ ،  ْا  :   أرْدت أن ،

 ،َُي: اأ ، :ِأ.ِ َل ن  : ،َّ   ََ َ



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  ٍَِِ ،طَُا ُ َو َُا  ذاإ ا ََ َمَوإ

  .)١٢٤(»اََن

،  ا   افأم  اف، واف إ ن  -٣

مل ا :»لو :و ش وو  ، فا ا و

  .»)١٢٥(ن اوف  ف   ، أ اس

ا  دا:  

 ه ا  ي«: رّد ا  ، ف ان ا

 ف  لا ،اف أطا  فن ا«)١٢٦( ، ل او

رب ( اَف اِي ذه ِ ُ  اَْف ، َمْ «: اّراق

و(  ف أن ًز أ ،)( ،َإ ة اَِْ ،

َ ل ا١٢٧(»و(.  

و ن ا  اء  ل  ، ذ اي  -٤

 م ،  ورد :»ا  ًءن ا ، ءا و

ا  ،ق أن ز  ً ل ،    و ،

    :قا   ل ، ز  ءا   

 م  ء، ذا  ى أن إ أ ،  ف و

  . )١٢٨(»ف

٣. ل اا :ف و 

ا   ي مد ال ا و  :» ى  ن و

، »)١٢٩(إ  و و ن   و وإن وا  اوف



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

   دل اوا-ّ - ،سا ل أ ي و :

» هو مو ا أن أ :و   ب١٣٠(»أن ا(.  

 ا ١٣١(وذ( وا )١٣٢(موا )١٣٣( ،اديوا)١٣٤( ،

م ا وازم واج وا وأ ز وااء وأ و ا«و

   اً ً  ًرا و  اً  أم إ

١٣٥(»إ(.  

طل اء«: وَِِْْأدوات ا  )( و) (و)ا ( َو

 ء اا    ُمِ أ  ذا م و َ َُْْا

 ل و اا َِ )إ ( ز  ْا َ َ لُ  ْذإ

 َِا   ةَِ ة َِو ،ًَ وا ا م ِ

   َمِ ؛ وفُُ  ت ذاَوإ ،أ رع َو ف 

 اا) (َْ َِوا َِْ َّا   أ َم ًء َوأ ْ

 َّوف اُُ َِ  أو   َ َِ ََُ اََ  َِو ،

ور مَُْا ََ «)١٣٦(.  

  لي اا ّل، و :»  يو أن او

اء واا رأوا ا أم   ن د ووا زموا 

ت اا    ً  ،مل ا :» 

ا و  و   ، »و ن، اب ون

  ،  فا   ١٣٧(»إذ.(  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 أن     ا وا  ء اة ون

وإذا ء  ،  ذا ء   وًرا  ف ، اء

إ    ض   ً)١٣٨( ،» أن ا إ

إ   اً ًوا  ا  أ ً «)١٣٩(.  

َوَ َِ ذه «: ول،  اراق ال    ادوأم ا

أُ اَس َ ُو ،ذا أَ و ،َن ََِْ  َ أو؛ ن 

  .)١٤٠(»َذَ  ََُ ِ اََب، َ َِر ل ََِْ أى

 اديرّد ا    دل اا    

وا  ؛ ن  إذا م  و   :»  ل

اء،  وا  إ ود  ، ف   ف 

   ن فا  أ   ،ن و و ،ا و

 را واًو  ا  ً«)١٤١(.  

ا ا ا ور-و  ن ل، - أن :»  وو

أ ما أن ا ،ا       م ،

وا ا  و ، نو   د  ،  دو

 نو آ  ،    ا اد اا  أي أم

و     اص ،   اص اوف

ا ، وا  ا أد   يأي اا  او

  .) ١٤٢(»، وه اع  اب



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  مسائل تتعلق حباشا

  :)) و    - أ

ا     :  

١-     ،اءا  و ، . 

و ،  ف   ، ا ا ال اوف -٢

ا  ،ن ل أ :»  أم إ ا  وذ

 ف وفل اا ا ، )١٤٣(»ا ا ّوأ

ا أي :»ق واا م  ل ١٤٤(»و(. 

٣-    ،  را وا  و ،  و

ا   اءا  ،د إ و :»  لا ا

 :اًز  ا ،اًز   أي ، ا ا إ و

  لا ،ه :اًز ا  ، ا ا إ و

ا ا  ، :ز َ  «)١٤٥(. 

 ازي أا  را اا ا او  ، و

 :» و   اً نو ،م  اًو ،  ه و

و  ل با  «)١٤٦( ، رها   :» وإ

ن  ن ه ال  م  اوف  ف  أن اف 

 ن ذ و  أو  ظ ف، و «)١٤٧.(   

  :)(م ا    - ب

  ا ن، إذا ام أ ن ذ  اء:  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

 ا ، )إ(أن  ا  إ    أداة اء  -١

ا  ،ل :»  أن اء إا وذ ،  و ،

إ    إ  وا ،ا  ١٤٨(»وا(. 

وذ  ا :» ل، و، أم  م   ا -٢

وا   م  أم اء إا: د واًا ز ، و

 .)١٤٩(»زًا

ما ا  ى أم  ،ا   اءا ا وأ :

ف اء، م  ا إ ا؛   ف «

 .)١٥٠(»  و رة ف  وأ ال، اء

  ):) ا    - ج

  ا إذا ا ،ا  :  

و  ، و ة ا   ،  ة -١

 . ، ااء

٢- إ    ،اء ن  و ،   ه أذ

أ : نو   ا ن  ...ااء ل«: امري

،  ر ا ة   م ظة: أن ل

ا ل: وا أن :  ا أ م ا  إ  أ

  ت «. 

٣- م   ،اءا  وا ا   و. 



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

وإذا رت  ن ا «: أف ور ا ا او و 

 وًرا  ،ءا   ً«)١٥١(.  

 ن:  و ل أ :»  أو    ت وإذا

م  ا ،ا   م   ١٥٢(»و( . 

  : ااب))   -  د

و    ةا اأو   ابا  او :  

ود ،  زًا: أزه اا م : م  ال -١

 .)١٥٣(و زًا، زًا

٢- ا  و  ا  م :   ا 

 .)١٥٤(ا و   ز وا    وا، زًا

 ا وف، مب ز  ا   :م  اء -٣

١٥٥(ز(. 

٤-    ا: وا روا وا زه اأ  ،

  اد «: ورده ا   ن ؛ س ا ذ ن

وإن ه ع،   اوذ ،  ار واور  ه

 س  «)١٥٦(.  

٥- ا: ل ا :»أ  ن ...  ل ّإ وا

وإ  ا ١٥٧(»ا(.  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

وأز اا أً أن ن «:  ل أ ن:    ااب -٦

    ابا ،  إ ا   ة م وإن

  ن  إ  ،ر ل ا : و ا و

  .)١٥٨(»وإء ا ،ز ف  اء

  :ارة)( ) إ(دل   - ه

ذ ا وا إ أم ز دل إ   إذا ت، 

ز  إ ا  و ،ل ا :»  إ   ء و

  او   ، زء، وا  ً اً ن

و ان ذ  إذا )١٥٩(»ا دل إ   ارة

م م   أداً  وا وا ذة  س 

)١٦٠( ،ن ل أ :»ا و)١٦١(  آ  ز ا  

  .)١٦٢(»آت اء

  :)(اا  ) (مع   - و

ا ة    اا  عم  ةا ا:  

١- ر :  اا و)ا ( ،  او

 ،ل :» ا  و :  ل ، )١٦٣(»أو

 ر ن د     إ ؛ ن  «: اازي

 .»)١٦٤( ل



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

٢- ف: مي اا ا   اا و ، و

 –و  ا  - :»   س إا أ أ

ط«)١٦٥( ،)(م ، أم وا-ة واا -   

ط ، أم  ا و) (رو، ا) (ا ،

اما    دهو) : و ط  ()ل ، )١٦٦و

ا :»  م   ن ، ً  ن و

١٦٧(»م(.  

٣-  ن: إ ل أ :»إ    لا ، و  و

 أ  ١٦٨(»ا(. 

٤- ل اوط :»ر و  ، ا   و ،

 ةزا و ،ة: وّا «)١٦٩(.  

  : اآن ا ( (  - ز

      ا  آنا    ،آ  ا  ءت وإ:   

١. ▬ًََ اََ َ ِِ َشَ َ١٧٠( ﴾اَو( . 

ِقـلن حاش ل▬ .٢
َ َ َ ْ ٍله ما علمنا عليه من سوءُ

ُ َ
ِ ِ ِ

َْ َ َ َْ
ِ َّ﴾

 )١٧١( .  

ة و اءات   ئ و:  

١- ِ َش ،ف ا ،راءة ا. 

٢- ِ  ،و ت ا ، اءة)و أ.( 

٣- َش ا ، ف أة وا  ، اءة)ا.( 



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

٤-  ْش ،ن ا ، اءة)ا ( )(و، )ما (ًأ. 

٥- ِا  ، اءة)ّد(و) أ ا ا .( 

٦- ِ ً ،  ، اءة)لا أ ( 

٧- ِ ة ، اءة)ا.( 

٨- ش ،)١٧٢(.  

  : ه ااءات

  ز  أن ن ) أ ال(  اءة ) )اءات 

    ف ا ن ؛ ف ،  ف مو

  .وأ ا ف أن  ن  اوف، ف

 ى دا  ،  وا) (–ا -  ،

 وا ،وا :ا ط  ا  م ، دا و

: ن  (ن ا )ب امب ادر ى أن  ا

  ،و) ( ) ً( ، يا  ةا  ن و

  .م  و اف

  ر ف أو ف ، ) ا( ،) ا(واءات 

 ، اءةو)ا) ( ش (   ا  ،ه  

ا ذ ١٧٣(و(.  

  ):)ت   - ح



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

ل ، وْش، و ،ََش،   ، :ت ة

ا :»و ا  ت ان إ و ، ،ا وإ

 و ،ل ا:  

َِّّا َِْر ََ ُِّرُ  ًراُُ     ُِْْ َّنُءِّ١٧٤( ا(  

، )١٧٥(»وذ ة ال، و ز ف أ اة اًرا 

ور  ، وْش، وَ ّ، و  َش«: ل اادي

«)١٧٦.(ش  و  ءا و)١٧٧(.  

 



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

ا  

   ن إ  ءا   أن    

و ،   اء ء ا اي  وًرا أ ،ً ءا

و  ،  إذ    أي   اص ال،  أًا

ا    ،  دور ل ،  و  ا  اق  إذ

  ا واة و  أ ،ء ا  زٍ أو زًا: اب

ًد ا  ء أنا.  

د اف  ا    مى  إ اف 

 ، ء اا   روى  ،ا ا  دات اا

 ه و   إ   ء.  

***  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  اخلامتة

  دة م  داة أن  ،   ًوأ

  ،   م ت ا ا ل  ذ  و

ا ا ،ا و ،ا و ،  ودر  

ا ، وف ا   ،  دود ، وأدوا

 ،ذ  توذا  ى  ، ا ّو 

   ا اوأ را ، ف ا  مو

).(  

 ا  إ وو:  

١-  ّم ، ن  ا  و ا ا  

  وا ا أ . 

٢-  ج ا  ا  ،  ل و

 .ا  ب اء

٣-   او ، ً  ن  ءا  ا 

 ف ،   فا  و ا ء، ون أداة او

و. 

٤- وا ا   ةا   ا ،ءا  

 .  ا  ا اي اف



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

٥-   ا ،في اا وا  داةا  ةا 

 . اداة   ا اي اف

٦- ًوا  وا ا   ةا  ،

ا   ت  ا  وا. 

ا ا  م ا) ً (   ن اءة أ اّل  -٧

ا . 

ن   ً مع ، اا (  (اف  مع  -٨

. 

٩-   ا  زّ  يا   ق أإط  

 عم  وا ا  . 

١٠-   ةا أ  م    م   اءرأي ا ،

   أ اءح اُ آن(وا م ( ع   ،

 ن  وا. 

١١-    اءح اّ :▬َحاش ِ للهَ َِّ﴾
 )١٧٨( .أم ذ ا   

  ، و )ِ  ( اءة ا و«:  ل، ا أمأي

ذ اََ« ، رد  اوّ  أم  ل .  

 ما ،  رأي ااء  ش ااة   ك  -١٢

أم      ،و زأ ا )ف و( ، ا ذ

 د    رأ ،ل أن إ: أن  أ  و  أيا ا

 ا إ  -اب أ وا .  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

١٣-  ن     ف ا عو  اءب ا  ُذ 

ا -أ  وا -  حّ م ؛ )آنا م(أم   

 )ذ ا( ، ا  ا  ف إ ذ ا  روا

 )ِا .( 

١٤-  ا   آماءات اف اا  ا أ  ن

 .ال  ا

١٥-  و ا      ا ورود 

ن اا   ،ء مب ا   د موو، 

ا و ،وا ا   ن  .  

  

  

  

  

  



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  اهلوامش واملراجع
                                                 

�العر�ية، يا��و�ر) ١( �و��اح �اللغة �حمادأب، تاج �بن �إسماعيل �نصر أحمد�: تحقيق، و

�عطار   .١٦٤: ٦، ه١٤٠٧، ٤ط، دار�العلم�للمالي�ن: ب��وت، رعبدالغفو

س )٢( �فا �كالم�ا، رابن ��� �العرب �وس�ن �ومسائل�ا �اللغة �فقھ ��� �بن�، الصاح�� س �فا �بن رأحمد

�الراز ��� �القز يزكر�اء ����: �عليق، و �حسن �العلمية: ب��وت، أحمد �الكتب ، ١ط، دار

  .٣٧: ١، ه١٤١٨

�منظو) ٣( �العرب، رابن �املصر، أبو�الفضل، لسان �ع�� �بن �مكرم �بن �محمد �الدين ، يجمال

  .١٧٨: ١٤، ه١٤١٤، ٣ط، دار�صادر: ب��وت

�العرب )٤( �املحيط، الف��وزآبادي، ١٧٨: ١٤: لسان �بن�، القاموس �أبو�طا�ر�محمد �الدين مجد

، ٨ط، مؤسسة�الرسالة: ب��وت، مكتب�تحقيق�ال��اث����مؤسسة�الرسالة: تحقيق، �عقوب

  .١٦٤٥: ١، ه١٤٢٦

  .١٦٤٥: ١: القاموس�املحيط، ١٦٤: ٦: ال��اح�تاج�اللغة�و��اح�العر�ية )٥(

حاتم�صا���: تحقيق، أبو�بكر�محمد�بن�القاسم، الزا�ر����معا�ى��لمات�الناس، يابن��نبار) ٦(

ن�الثقافية�العامة: �غداد، الضامن   .٦٢٦-٦٢٥: ١، ه١٩٨٧، ٢ط، ودار�الشؤ

  .١٧٨: ١٤: لسان�العرب) ٧(

  .٣١: يوسف) ٨(

�القرآن، القرط��) ٩( �ألح�ام �أحمد، ا��امع �بن �محمد �هللا �عبد �سم���: تحقيق، أبو �شام

  . ١٨١: ٩، �ـ١٤٢٣، ط.د، دار�عالم�الكتب: الر�اض، يالبخار

  .٣١: يوسف) ١٠(

يأبو�إ��اق�أحمد�بن�محمد�الن�ساب، الكشف�والبيان، الثعل��) ١١( أبو�أحمد�بن�: تحقيق، رو

  .٢١٩: ٥، ه�١٤٢٢ ، ١ط، دار�إحياء�ال��اث: ب��وت، رعاشو

: تحقيق، أبو�جعفر�محمد�بن�جر�ر�بن�يز�د��م��، جامع�البيان�عن�تأو�ل�القرآن، يالط��) ١٢(

  .١٣٧: ١٣، ه١٤٢٢، ١ط، دار���ر: م.د، عبد�هللا�بن�عبد�املحسن�ال���ي

  .٣١: يوسف )١٣(

�ش )١٤( شاد�: حمص، مح���الدين�بن�أحمد�مصطفي، اب�القرآن�و�يانھإعر، ودر ، ٤ط، ردار��

�القرآن، صا��، ٤٨٩: ٤، �ـ١٤١٥ �إعراب ��� �عبدالرحيم، لا��دو �بن دار�: دمشق، محمود

  .٤١٩: ١٢، ١٤١٨، ٤ط، الرشيد



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٦٩

                                                                                                                            

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  .٢٦٣: ١٢. ت.د، ط.د، ندار���نو: تو�س، محمد�الطا�ر، التحر�ر�والتنو�ر، رابن�عاشو )١٥(

�ان، شرح�كتاب�س�بو�ھ، الس��ا�� )١٦( أحمد�: تحقيق، زأبو�سعيد�ا��سن�بن�عبد�هللا�بن�املر

ابن�، ١٠٠-٩٩: ٣، ه١٤٢٩، ١ط، دار�الكتب�العلمية: ب��وت، وع���سيد�ع��، حسن�م�د��

�ع��، شرح�املفصل، �ع�ش �بن �الدين �أحمد: تحقيق، موفق املكتبة�: القا�رة، أحمد�السيد

  .٤٣١-٤٣٠: ٢، ت.د، ط.د، الوقفية

ط: تحقيق، أبو�عبد�هللا�أحمد�بن�محمد، مسند��مام�أحمد، بن�حنبل�ا)١٧( نؤ وشعيب�� ، ر

ن،  عادل�مرشد �، ه١٤٢١، ١ط، مؤسسة�الرسالة: ،ووآخر ر����–ومسند�عبد�هللا�بن�عمر

  .٥١٨: ٩ - هللا�ع��ما

�ب، ابن��شام )١٨( بن�يوسف�جمال�الدين�أبو�محمد�عبد�هللا�، رمغ���اللب�ب�عن�كتب��عا

�املصر ��نصار �أحمد يبن �ا��ميد: تحقيق، ي �عبد �الدين �مح�� املكتبة�: ب��وت، محمد

ع���، شرح��شمو�ي�ع���ألفية�ابن�مالك، �شمو�ي، ١٤١-١٤٠، ه١٤٣١، ط.د، العصر�ة

  .٤١١- ٤١٠، ت.د، ط.د٤١٠، دار�إحياء�الكتب�العر�ية: القا�رة، بن�محمد

�ال�سيط )١٩( �من �ديوانھو�و�للنا�غ، الب�ت ��� �الذبيا�ي �الستار (٢.ص: ة �النا�غة�، عبد ديوان

د���، )ه١٤١٦، ٣ط، دار�الكتب�العلمية: ب��وت، عباس، الذبيا�ي ،  ٩٩: ٣: شرح�الكتاب: رو

  .١٤٠: و�ال��سبة����املغ��، ٢٧٨: ١: �نصاف

�ب)٢٠( ��عا �كتب �عن �اللب�ب �ابن، �شمو�ي، ١٤١-١٤٠ص: رمغ�� �ألفية �ع�� ��شمو�ي �شرح

  .٤١١-٤١٠ص: مالك

�عقيل) ٢١( �ألفية�ابن�مالك: ابن �عقيل�ع�� �ابن �عقيل�العقي���، شرح �بن �هللا �عبد �الدين ��اء

�ا��ميد: تحقيق، ال�مذا�ي �عبد �الدين �العصر�ة: ب��وت، مح�� : ١، ه١٤٢٤، ط.د، املكتبة

٥٦٦.  

  ٥١: يوسف)٢٢(

، محمد�بن�ا��سن، اجبشرح�الر����ل�افية�ابن�ا��، �س��اباذي، ١٠٠: ٣: شرح�الكتاب)٢٣(

ة�الثقافة�وال�شر�بجامعة��مام�، الر�اض، حسن�بن�محمد�بن�إبرا�يم�ا��فظي: تحقيق رإدا

  .٧٧٧: ١، ه١٤١٤، ١ط، محمد�بن�سعود��سالمية

�املعا�ي، املرادي) ٢٤( ف �حر ��� �الدا�ي �قاسم، وا���� �بن �قباوه: تحقيق، ا��سن ، فخر�الدين

  .٥٥٩ص، ه١٤١٣، ١ط، تب�العلميةدار�الك: ب��وت، محمد�نديم�فاضل

  .٧٧٦-٧٧٥: ١: شرح�الر����ل�افية�ابن�ا��اجب)٢٥(



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٧٠

                                                                                                                            

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

�ب)٢٦( ��عا �كتب �عن �اللب�ب �ابن�، �شمو�ي، ١٤١-١٤٠ص: رمغ�� �ألفية �ع�� ��شمو�ي شرح

  .٤١١-٤١٠ص: مالك

�مالك)٢٧( �ال�س�يل، ابن �املقاصد(شرح �وتكميل �الفوائد �الدين�، )�س�يل �جمال �هللا أبو�عبد

� �بن ��ندل���محمد �الطا�ي �السيد: تحقيق، مالك �فت�� �وطار �القادر�عطا �عبد ّمحمد ، ق

  .٢٢٧: ٢، ه١٤٢٢، ١ط، دار�الكتب�العلمية: ب��وت

�ع���شرح�ابن�عقيل�ع���ألفية�ابن�مالك، يا��ضر) ٢٨( محمد�بن�مصطفى�، يحاشية�ا��ضر

  .٢١٢ص�، ت.د، ط.د، دار�الفكر: م.د: ،الشاف��

دار�: ب��وت، أبو�حفص�عمر�بن�ع���الدمشقي�ا��نب��، لوم�الكتاباللباب����ع، ابن�عادل)٢٩(

  .  ٨٧: ١١، ه١٤١٩، ١ط، الكتب�العلمية

  .  ٨٧: ١١: اللباب����علوم�الكتاب)٣٠(

أبو�عبد�هللا�ا��س�ن�بن�أحمد�بن�، مختصر����شواذ�القرآن�من�كتاب�البد�ع، ابن�خالو�ھ) ٣١(

  ٦٨ص، ت.د، ط.د، مكتبة�املتن��: القا�رة، حمدان

�ب)٣٢( ��عا �كتب �عن �اللب�ب �ابن�، �شمو�ي، ١٤١-١٤٠ص: رمغ�� �ألفية �ع�� ��شمو�ي شرح

  .٤١١-٤١٠ص: مالك

  .٢٢٧ص: شرح�ال�س�يل) ٣٣(

�ب)٣٤( ��عا �كتب �عن �اللب�ب �ابن�، �شمو�ي، ١٤١-١٤٠ص: رمغ�� �ألفية �ع�� ��شمو�ي شرح

  .٤١١-٤١٠ص: مالك

  .٧٧٦-٧٧٥: ١: شرح�الر����ل�افية�ابن�ا��اجب)٣٥(

�ب)٣٦( ��عا �كتب �عن �اللب�ب �ابن�، �شمو�ي، ١٤١-١٤٠ص: رمغ�� �ألفية �ع�� ��شمو�ي شرح

  .٤١١-٤١٠ص: مالك

  .املرجع�السابق)٣٧(

�التأو�ل، يالزمخشر)٣٨( �وجوه ��� ��قاو�ل �وعيو �الت��يل �حقائق �عن أبو�القاسم�، نالكشاف

مي   .٤٣٩: ٢: ،ت.د، ط.د، دار�إحياء�ال��اث�العر�ي: ب��وت، زمحمود�بن�عمر�ا��وار

  .  ٨٧: ١١: اللباب����علوم�الكتاب)٣٩(

  .٧٧٦: ١شرح�الر����، ٣٩٧: ١علل�النحو)٤٠(

�ب)٤١( ��عا �كتب �عن �اللب�ب �ابن�، �شمو�ي، ١٤١-١٤٠ص: رمغ�� �ألفية �ع�� ��شمو�ي شرح

  .٤١١-٤١٠ص: مالك



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٧١

                                                                                                                            

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

ح�املعا�ي، املالقي)٤٢( وصف�املبا�ي����شر ، د�محمد�ا��راطأحم: تحقيق، رأحمد�بن�عبد�النو، ر

  .١٨٠- ١٧٩، ت.د، ط.د، مطبوعات�مجمع�اللغة�العر�ية: دمشق

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)٤٣(   .١٥٣٣ص: را

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب، أبو�حيان)٤٤( : تحقيق، أث���الدين�محمد�بن�يوسف�بن�ع��، را

  .١٥٣٣، ه١٤١٨، ١ط، مكتبة�ا��ان��: القا�رة، رجب�عثمان�محمد.د

ح�املعا�يرصف�املب)٤٥(   .١٨٠-١٧٩ص: وا�ي����شر

  ٧٧٧: شرح�الر���)٤٦(

  .٩٩: ٣: شرح�الكتاب)٤٧(

اق)٤٨( �الو �النحو، ّرابن �العباس، أبو�ا��سن، علل �بن �هللا �عبد �بن محمود�: تحقيق، محمد

�ش   . ٣٩٨: ١، ه١٤٢٠، ١ط، مكتبة�الرشد: الر�اض، وجاسم�محمد�الدر

�اللمع، الز�دي)٤٩( شرح
ُّ

 ،� �إبرا�يم �عمر�بن �عليھ، ا��سي��الشر�ف �وعلق قرأه
ّ

�بن�:  محمود

  .٢٠٢ص، ه١٤٣١، ١ط، دار�الكتب�الوطنية: أبو�ظ��، محمد�املوص��

   ٤٣٠: ٢: شرح�املفصل)٥٠(

�ا��وامع، السيوطي)٥١( �جمع �شرح ��� �ال�وامع �الدين، �مع �بكر، جالل �أ�ي �بن �الرحمن ، عبد

  .٢٨٣ :٢، ت.د، ط.د، املكتبة�الوقفية: مصر، يعبد�ا��ميد��نداو: تحقيق

�والد)٥٢( �امل��د، ابن �ع�� ِ�نتصار�لس�بو�ھ
�التمي��، ّ �والد �بن �محمد �بن �أحمد ، أبو�العباس

  .١٧١ص�، ه١٤١٦، ١ط، مؤسسة�الرسالة: ب��وت، ز����عبد�املحسن�سلطان: تحقيق

�مالك)٥٣( �املقاصد، ابن �وتكميل �الفوائد �مالك�، �س�يل �بن �محمد �الدين �جمال �هللا أبو�عبد

��ندل��� �بر�ات: تحقيق، الطا�ي ��امل �وال�شر: مصر، محمد �للطباعة �العر�ي ، دار�ال�اتب

  .١٠٥ص�، ه١٣٨٧، ط.د

  .٣١: يوسف)٥٤(

�والبصرة، الز�يدي)٥٥( �ال�وفة �نحاة �اختالف ��� �النصرة �بكر�، ائتالف �أ�ي �بن �اللطيف عبد

�ا��نا�ي: تحقيق، الشر��   .١٧٩ص، ه١٤٠٧، ١ط، عالم�الكتب: ب��وت، قطار

  .٣١: يوسف)٥٦(

�املقتصد، يالش�ر)٥٧( ��� �النحو �أحمد، يا��الف �محمد جة�، ع�� �د �لنيل �مقدمة رسالة ر

  ٧٢ص، ىاملاجست������جامعة�أم�القر

  .٢٨٣: �٢مع�ال�وامع�، ٧٧٧: ١الر����، ٣٩٧: ١علل�النحو، ١٠٠: ٣: شرح�الكتاب)٥٨(

  ٥٦٠- ٥٥٩ص�: ا�����الدا�ي) ٥٩(



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٧٢

                                                                                                                            

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  .٣١: يوسف)٦٠(

  .٣١: يوسف)٦١(

  .١٧٨: ١٤: لسان�العرب) ٦٢(

  .٣١: يوسف)٦٣(

كمال�الدين�أبو�، �نصاف����مسائل�ا��الف�ب�ن�النحو��ن�البصر��ن�وال�وفي�ن، ي�نبار) ٦٤(

  .٢٧٨: ١، ت،.د، ط.د، دار�الفكر: م.د، ال���ات�عبد�الرحمن�بن�محمد�بن�أ�ي�سعيد

  .١٠٠: ٣: شرح�الكتاب)٦٥(

��قاو�ل����وجوه�التأو�ل)٦٦(   .٤٣٩: ٢: نالكشاف�عن�حقائق�الت��يل�وعيو

�يوسف، تفس���البحر�املحيط، أبو�حيان) ٦٧( �بن �املوجود: تحقيق، محمد �عبد �أحمد ، عادل

  ٣٠٠: ٥، ه١٤٢٢، ١ط، دار�الكتب�العلمية: ب��وت، وع���محمد�معوض

����علوم�الكتاب�املكنو)٦٨( نالدر�املصو   .٢٥٥٤-٢٥٥٣: ١: ن

ا��سن�، ��شرح�ألفية�ابن�مالكتوضيح�املقاصد�واملسالك، املرادي، ٢٢٥: ٢: شرح�ال�س�يل)٦٩(

�املصر �هللا �عبد �بن �قاسم �سليمان: تحقيق، يبن �ع�� �الرحمن دار�الفكر�: القا�رة، عبد

شرح�اللمع، ٤٠٨ص: شرح��شمو�ي، ٦٨٨: ٢، ه١٤٢٢، ١ط، العر�ي
ُّ

  .٢٠١ص�: 

�س�بو�ھ)٧٠( �كتاب �النحو، ٩٨: ٣: شرح �املفصل، ٣٩٧: ١علل �: شرح �الفوائد�، ٤٢٩ص �س�يل

  .٢٨٨ص�: ل�صو، ، ٧٧٤: ١: شرح�الر���، ١٠٥ص: ٢: املقاصدوتكميل�

�ب)٧١( ��عا �كتب �عن �اللب�ب �مالك، ١٤١- ١٤٠ص: رمغ�� �ابن �ألفية �ع�� ��شمو�ي : شرح

  .٤١١-٤١٠ص

���ميع�البصر��ن)٧٢( ��عض�النحو��ن�����سبة��ذا�القو لتجو ز اق، ّ َّفأما���ة�«: ّرقال�ابن�الو َ َ

ٍس�بو�ھ ْ َ َ
�إال: ِ أ��ا�ال�ت�و

َّ
ِ ن

َ
ِ�حرفا�بإجماع�النحو��ن

ْ َّ َ ْ
ِ ِ

ً
: وابن�ا��باز�فقال» ، )٣٩٧: ١: علل�النحو(» 

�جر�ال�غ��«  �حرف �أ��ا �إ�� �سائر�البصر��ن �ا��باز(» وذ�ب �اللمع، ابن �بن�، توجيھ أحمد

  ).٢٢٦ص، ١٤٢٨، ٢ط، دار�السالم: مصر، فايز�ز�ي�محمد�دياب: تحقيق، ا��س�ن

�س�بو�ھ، س�بو�ھ)٧٣( �قن��أبو��شر�، كتاب �بن �عثمان �بن �محمد�: تحقيق، وعمر �السالم عبد

ن   .٣٤٩: ٢، ه١٤٠٨، ٣ط، مكتبة�ا��ان��: القا�رة، و�ار

  .٣٠٩: ٢: كتاب�س�بو�ھ)٧٤(

  .٢٨٠: ٢: �مع�ال�وامع����شرح�جمع�ا��وامع)٧٥(

  .٩٩: ٣شرح�كتاب�س�بو�ھ�)٧٦(



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٧٣

                                                                                                                            

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

�مالك)٧٧( �ابن و��«: قال �املر �بالنصب: زوقال �ثو�ان �أبا �حاشا �الض�� اه َّر �ال�س�يل(» و : ٢:شرح

اية��لف�ع���لغة�من�قال«: وقال�ابن��شام، )٢٢٧ �ر وو�حتمل�أن�ت�و   :ن

َ��������������������������������إن�أبا�ا�وأبا�أبا�ا������قد�بلغا����املجد�غايتا�ا َ
ِ

َ َ َ َ َ ََ مغ���اللب�ب�عن�   (»َّ

�ب   ).١٤١: ركتب��عا

د���، الطماحو�و�ل��ميح�بن�منقذ�، الب�ت�من�ال�امل) ٧٨( : �نصاف، ٩٩: ٣: شرح�الكتاب: رو

  .١٤١: مغ���اللب�ب، ٢٨٠: ١

  :وقد�لفق�النحاة��ذ�الب�ت�من�ب�ت�ن��ما

  أن�أبا����ثو�ان�ل�س�ببكمة�فدم، حاشا�أبا�و�ان

�هللا �عبد �بن �والشتم، و��������������������������������عمر �امل��اة �عن �ضنا � � � � �بھ شرح�.(أن

  ).٢٢٧: ٢:ال�س�يل

دقة (٧٣ص: لألق�شر�املغ��ة�بن��سود��سدي����ديوانھ، الب�ت�من�ال�امل)٧٩(
ّ

، محمد�ع��، 

  ).١٩٩٧، ١ط، دار�صادر: ب��وت، ديوان��ق�شر��سدي

د����شرح�ال�س�يل   .٢٧٩: �مع�ال�وامع، ٥٦٦: وا�����الدا�ي، ٢٢٥: رو

�يعة، الب�ت�من�ال�امل)٨٠( د����ديوانھ، رلعمر�بن�أ�ي�   :��كذا١١٩: رو

ض�غطغطھ�ا��ليج�املز�د ُمن�ذاق�ا،�حاشا�الن���وأ�لھ��������� ُ
ِ
ْ ُ َُ َ َ ْ َ

ِ ْر
َ َّ ْ  

�يعة، فايز، محمد (   ).ه١٤١٦، ٢ط، دار�الكتاب�العر�ي: ب��وت، رديوان�عمر�بن�أ�ي�

��� د �العرب: رو �ال�وامع، ١٧٨: ١٤: لسان �اللغة، ٢٧٩: ٢: �مع �ر.(١٤٩: ٢: ��ذيب ي� ��ذيب�، ز

يأبو، اللغة �محمد�بن�أحمد�ال�ر و�منصو دار�إحياء�: ب��وت، محمد�عوض�مرعب: تحقيق، ر

  ).م٢٠٠١، ١ط، ال��اث�العر�ي

  .٢٠٢ص: شرح�اللمع، ٢٢٦: ٢:شرح�ال�س�يل، ٧٧٤: ١: شرح�الر����ل�افية�ابن�ا��اجب)٨١(

  .٣٤٩: ٢: كتاب�س�بو�ھ)٨٢(

  .٤١٠-٤٠٩: ١شرح��شمو�ي)٨٣(

د���، ولم�أجده����ديوانھ، �غياث�العي��غوث�بن، لألخطل، الب�ت�من�الوافر)٨٤( : ١: الر���: رو

  .٢٧٧: �٢مع�ال�وامع�، ٥٦٥ص: ا�����الدا�ي، ٧٧٤

  .٢١١ص�: يحاشية�ا��ضر، ٦٨٩: ٢: توضيح�املقاصد�واملسالك��شرح�ألفية�ابن�مالك)٨٥(

�النحو، �حمر) ٨٦( ��� �البصر، مقدمة �حيان �بن �التنو��: تحقيق، يخلف : دمشق، عز�الدين

  .٧٩ص�، ه١٣٨١، ط.د، ء�ال��اث�القديمإحيا

  .٨انظر�التخر�ج�ص)٨٧(



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٧٤

                                                                                                                            

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

  .٢٢٦: ٢: شرح�ال�س�يل)٨٨(

  .٢٢٦ص: توجيھ�اللمع)٨٩(

  .٧٧٤: ١الر����)٩٠(

  .٢٢٥: ٢شرح�ال�س�يل�)٩١(

  .٢٢٦: ٢: شرح�ال�س�يل)٩٢(

أبو�البقاء�محب�الدين�عبد�، الت�ي�ن�عن�مذا�ب�النحو��ن�البصر��ن�وال�وفي�ن، يالعك��) ٩٣(

جة�املاجست���بجامعة�، عبد�الرحمن�العثيم�ن: تحقيق، �ا��س�نهللا�بن ربحث�مقدم�لنيل�د

  .٣٥٥-٣٥٤ص�، ىأم�القر

��عراب، يالزمخشر)٩٤( �صنعة ��� �أحمد، املفصل �عمر�بن �بن �محمود �أبو�القاسم ، جار�هللا

  .٣١٩: ١، ١٩٩٣، ١ط، مكتبة�ال�الل: ب��وت، ع���بو�م��م.د: تحقيق

  .٣١٩: ١: راباملفصل����صنعة��ع)٩٥(

  .٧٩ص: مقدمة����النحو)٩٦(

  .٢٧٨: ١: �نصاف����مسائل�ا��الف)٩٧(

و���قراءة�«: واقتصر�ع���بيان�معنا�ا�فقال، لم�يصرح�الفراء�برأيھ����كتابھ�معا�ي�القرآن) ٩٨(

حاشا�للھ(عبدهللا�
ّ
َباأللف،�و�و����مع���معاذ�هللا) ِ يح���، أبو�زكر�ا، معا�ى�القرآن، الفراء، »َ

�اد�بن�عبدهللا�الديل��بن عبد�الفتاح�، محمد�ع���النجار، أحمد�يوسف�النجا�ي: تحقيق، ز�

  . ١٩٢: ٢، ت.د، ١ط، دار�املصر�ة�للتأليف�وال��جمة: مصر، الشل��

  .٩٩: ٣: شرح�الكتاب)٩٩(

  .٢٨٠: �٢مع�ال�وامع�)١٠٠(

  .٢٨٠: �٢مع�ال�وامع�)١٠١(

  .٧٧٥: ١شرح�الر����، ٤٣٠: ٢:شرح�املفصل)١٠٢(

  .٤٠٩: ١شرح��شمو�ي ، ٦٦٨ص: ح�املقاصد�واملسالك��شرح�ألفية�ابن�مالكتوضي)١٠٣(

  .٧٧٥: ١شرح�الر����)١٠٤(

  .٩٩: ٣: شرح�الكتاب)١٠٥(

  .٤٣٠: ٢: شرح�املفصل)١٠٦(

  ٢٨١- ٢٨٠: ١: �نصاف����مسائل�ا��الف)١٠٧(

  ٢٢٦شرح�ال�س�يل�)١٠٨(

  ١٤١مغ���اللب�ب�)١٠٩(



       
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

٦٧٥

                                                                                                                            

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

�د)١١٠( ج��: زأبو� تو���، لھ�كتاب�النوادر����اللغة، ينصارر�و�سعيد�بن�أوس�بن�ثابت�بن�ا��ز

، جالل�الدين�عبد�الرحمن، �غية�الوعاة����طبقات�اللغو��ن�والنحاة، السيوطي. (٢١٥سنة�

  )٥٨٣، ٥٨٢: ١، ت.د، ط.د، املكتبة�العر�ة: لبنان، محمد�أبو�الفضل�إبرا�يم: تحقيق

�قر�نا: أبو��صبع) ١١١( �وجعل �والدناءة �با��سة مي � جل � ً�و�اسم
ر ����ر �بھ �اللتحاقھ �للشيطان

عبد�هللا�بن�يوسف�بن�أحمد�، أو���املسالك�إ���ألفية�ابن�مالك، ابن��شام. (قبح��فعال

  )٢٤٧: ٢، ت.د، ط.د، دار�الفكر�، يوسف�الشيخ�محمد�البقا��: تحقيق، بن�عبد�هللا

�مع�، ٤٠٨: ١شرح��شمو�ي، ٢٨٨: ل�صو، ٢٢٥شرح�ال�س�يل� ، ٣٨٩-٣٩٧: ١علل�النحو)١١٢(

  .٢٧٩: ٢ال�وامع�

  .٧٧٥: ١شرح�الر����)١١٣(

  ١٩انظر�التخر�ج�ص�)١١٤(

دق، الب�ت�من�ال�سيط)١١٥( ح�ديوانھ، ولم�أع���عليھ����ديوانھ، زللفر د���، ووال����شر شرح�: رو

  .٢٧٧: �٢مع�ال�وامع�، ٥٦٥: ١: شرح�ابن�عقيل،  ٢٢٥: ٢: ال�س�يل

  .٧٧٦: ١الر���� ، ٢٢٨:  ٢:�س�يلشرح�ال ، ٤٣٠: ٢:شرح�املفصل، ٩٩: ٣: شرح�الكتاب)١١٦(

  .٣٩٧: ١علل�النحو)١١٧(

  .٢٠٢ص: شرح�اللمع)١١٨(

�والد)١١٩( �امل��د، ابن �ع�� ِ�نتصار�لس�بو�ھ
�التمي��، ّ �والد �بن �محمد �بن �أحمد ، أبو�العباس

  .١٧١ص�، ه١٤١٦، ١ط، مؤسسة�الرسالة: ب��وت، ز����عبد�املحسن�سلطان: تحقيق

  .٩٩: ٣: شرح�الكتاب)١٢٠(

  .٧٧٧: ١شرح�الر����، ١٠٦: الفوائد�وتكميل�املقاصد�س�يل�)١٢١(

  .٢٨٠: ١: �نصاف����مسائل�ا��الف)١٢٢(

  ٣٥٧ص: الت�ي�ن�عن�مذا�ب�النحو��ن�البصر��ن�وال�وفي�ن)١٢٣(

  .٣٩٨: ١علل�النحو)١٢٤(

ف، الرما�ي)١٢٥( ، عبد�الفتاح�إسماعيل�شل��: تحقيق، أبو�ا��سن�ع���بن�ع����، ومعا�ي�ا��ر

  .١١٨، ت.د، ط.د، �الطالب�ا��ام��مكتبة: مكة�املكرمة

  .٧٧٧: ١شرح�الر����)١٢٦(

  .٣٩٨: ١علل�النحو)١٢٧(

  .٣٥٨ص�: الت�ي�ن�عن�مذا�ب�النحو��ن�البصر��ن�وال�وفي�ن)١٢٨(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 فعل أو حرف أو ذات وجهني حاشا يف االستثناء 

ِامل��د) ١٢٩(
�يز�د، املقتضب، ّ �بن �محمد �العباس �عضيمھ: تحقيق، أبو �ا��الق �عبد ، محمد

  .٣٩١: ٤، ه١٣٩٩، ٣ط، ��نة�إحياء�ال��اث��سالمي: القا�رة

  .٤٣٠: ٢: شرح�املفصل ، ٩٩: ٣: شرح�الكتاب)١٣٠(

�ج��)١٣١( �العر�ية، ابن ��� �عثمان، اللمع �الفتح �مغ��: تحقيق، أبو �أبو دار�: عمان، سميح

  .٥٥ص، ١٩٨٨، ط.د، يمجدالو

  .١٠٥ص�:�س�يل�الفوائد�وتكميل�املقاصد)١٣٢(

  .٤٠٨: ١:شرح��شمو�ي)١٣٣(

  .٥٦٢ص�: ا�����الدا�ي) ١٣٤(

  .١٤١ص�: مغ���اللب�ب)١٣٥(

  .٢٧٨: �٢مع�ال�وامع�)١٣٦(

  .٧٢ص�: املقتصد����النحو)١٣٧(

توضيح�املقاصد�واملسالك��شرح�ألفية�ابن� ، ٢٢٥:  ٢: شرح�ال�س�يل، ٣٩٧: ١علل�النحو)١٣٨(

  .٦٦٨ص: مالك

�ال�و��، ا��با��) ١٣٩( �النحو �حمد، يا��الف �محمود �الشبكة�، حمدي �ع�� �م�شو ربحث

  .٤٢٨ص�، العنكبية

  .٣٩٨: ١علل�النحو)١٤٠(

  .٢٢٨:  ٢: شرح�ال�س�يل)١٤١(

�ال�و��)١٤٢(   .٤٢٨ص�: يا��الف�النحو

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٤٣(   .١٥٣٣ص: را

�العر�ية، الغاليي��) ١٤٤( س �الدر �، وجامع �سليم �بن �محمد �بن املكتبة�: ب��وت، مصطفي

  .١٤٣: ٣، ه١٤١٥-١٤١٤، ٣٠ط، العصر�ة

، صدر�الدين��ستانبو���ا��نفي، �ال�و��املو������النحو، يالكنغراو، ١٤ص: مغ���اللب�ب)١٤٥(

  .٤٠٩ص، محمد�ب��ة�البيطار: �عليق

  .٢٢٦- ٢٢٥ص: توجيھ�اللمع، ٢٠١ص: شرح�اللمع)١٤٦(

  .٢٢٦- ٢٢٥ص: توجيھ�اللمع، ٢٠١ص: شرح�اللمع)١٤٧(

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٤٨(   .١٥٣٧ص�: را

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٤٩(   .١٥٣٣ص: را

س�العر�ية)١٥٠(   .١٤٣: ٣: وجامع�الدر
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س�العر�ية)١٥١(   .١٤٢: ٣: وجامع�الدر

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٥٢(   .١٥٦٣ص: را

�ب)١٥٣(   ١٥٣ص�:رمغ���اللب�ب�عن�كتب��عا

  .١٥٣ص: املرجع�السابق)١٥٤(

  .١٥٣ص: املرجع�السابق)١٥٥(

  .١٥٤- ١٥٣ص: املرجع�السابق)١٥٦(

س�العر�ية)١٥٧(   .١٤٣: ٣: وجامع�الدر

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٥٨(   .١٥٣ ص:را

  .٧٧٨: ١: شرح�الر���)١٥٩(

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٦٠(   .٢٨٢: ٢: �مع�ال�وامع، ١٥٣٨، ١٥٣٤ص: را

  .ه٤٢١ت، ملحمد�بن�مسعود�الغز�ي�ابن�الذ�ي، البد�ع)١٦١(

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٦٢(   .١٥٣٨ص�:را

  .٣٤٩: ٢: الكتاب)١٦٣(

  .٢٠٢ ،٢٠٣ص: شرح�اللمع)١٦٤(

  .٨ينظر�التخر�ج�ص)١٦٥(

�ال)١٦٦( �بمغ�� ��عا �كتب �عن �مالك، ١٤١-١٤٠ص: رلب�ب �ابن �ألفية �ع�� ��شمو�ي : ١:شرح

٤١١- ٤١٠.  

س�العر�ية)١٦٧(   ١٤٤ص�: وجامع�الدر

�شاف�الضرب�من�لسان�العرب)١٦٨(   .١٥٣٨ص: را

  .٢٧٨: ٢: �مع�ال�وامع)١٦٩(

  ٣١: يوسف)١٧٠(

  ٥١: يوسف)١٧١(

ي)١٧٢( دار�: ب��وت، لدمشقيأبو�ا�����محمد�بن�محمد�ا، ال�شر����القراءات�العشر، رابن�ا��ز

�عشر، ّالبنا، ٢٩٥: ٢، ت.د، ط.د، الكتب�العلمية �عة �ال�شر�بالقراءات�� ، رإتحاف�فضالء

: ٢، ه١٤٠٧، ١ط، عالم�الكتب: ب��وت، شعبان�محمد�إسماعيل: تحقيق، أحمد�بن�محمد

١٤٦.  

�الكر�م، عضيمة)١٧٣( �القرآن �ألسلوب اسات �ا��الق، رد �عبد �،دار�ا��ديث: القا�رة، محمد

  .١٣١-١٣٠: ٢: ١، ت.د، ط.د
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�الوافر)١٧٤( �من ��سبة، الب�ت �بال �الفراء �العرب، أ�شده �لسان ��� د توضيح�، ١٧٨: ١٤: ورو

  .٥٦٧ص�:ا�����الدا�ي، ٦٩٠: ٢: املقاصد

ح�املعا�ي)١٧٥( وصف�املبا�ي����شر   .١٧٩ص: ر

�املقاصد)١٧٦( �وتكميل �الفوائد �:�س�يل �ال�س�يل ، ١٠٦- ١٠٥ص توضيح� ، ٢٢٨: ٢: شرح

  .٦٩١ص�: صد�واملسالك��شرح�ألفية�ابن�مالكاملقا

  .٦٩٠ص: توضيح�املقاصد�واملسالك��شرح�ألفية�ابن�مالك)١٧٧(

  ٥١: يوسف)١٧٨(


